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Poznanie kwantowo-mechanicznego opisu atomów i cząsteczek z uwzględnieniem oddziaływania z zewnętrznym polem elektrycznym i
magnetycznym.  Uświadomienie, że atom jest podstwowym składnikiem molekuł i ciał stałych. 
 

Treści programowe

Kwantowy opis zjawisk w których występuje dualizm korposkularno-falowy, zasada nieoznaczoności Heisenberga, modele atomu i "stara teoria
kwantów", równanie Schrödingera dla atomów wodoropodobnych i jego rozwiązania, prawdopodobieństwa przejść elektrycznych dipolowych i
promieniowanie multipolowe, widma atomów wodoropodobnych - struktura subtelna, atomy wieloelektronowe: funkcje spinowe elektronu, zakaz
Pauliego, przybliżenie centralnego pola, rodzaje sprzężeń, względne natężenia linii; atom w polu magnetycznym - efekt Zeemana i efekt Paschena-
Backa, atom w polu elektrycznym - efekt Starka, struktura nadsubtelna linii widmowych i efekty izotopowe, funkcje falowe i struktura poziomów
energetycznych cząsteczki dwu- i wielo-atomoweych, oddziaływanie van der Vaalsa.
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

K_W01  ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych
koncepcji, zasad i teorii fizycznych, rozumie ich historyczny
rozwój i znaczenie nie tylko dla fizyki, ale i dla nauk ścisłych
i przyrodniczych oraz poznania świata

Wiedza

Student zna:
- podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej
- podstawowe zjawiska fizyczne, które doprowadziły do powstania mechaniki
kwantowej
- różne modele opisu budowy atomów
- opis procesu emisji spontanicznej i wymuszonej
- metody analizy widm spektralnych
- wpływ pola elektrycznego na atom
- wpływ pola magnetycznego na atom
- mechanizm powstawania cząsteczek dwu- i wielo-atomowych
- rodzaje widm cząsteczkowych
- przybliżone metody mechaniki kwantowej opisu cząsteczek
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